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Moonshot Curaçao

D
e topeconoom
Mariana Mazzu-
cato presenteert
adviezen in haar
boek ‘Moonshot’

bedoeld voor grootse missies
voor hervorming. Zij adviseert
ook het team van president Joe
Biden. 

Het ruimtevaartbedrijf ‘Roc-
ket Lab’ laat zien hoe je de ruim-

tevaart kan ontwikkelen op een
klein schiereiland. Rocket Lab 
is een in 2006 opgericht Ame-
rikaans ‘NewSpace’-bedrijf dat
zich richt op de lancering 
en productie van lichte satellie-
ten en andere kleine ruimte-
vrachten. Het bedrijf staat on-
der leiding van ceo Peter Beck
en heeft naast hoofdkwartier 
in Los Angeles faciliteiten op

een schiereiland van Nieuw-
Zeeland. Hun bedrijfsconcept
‘NewSpace’ is een benadering
gericht op het verminderen van
de barrières voor toegang tot 
de ruimtevaartindustrie, door
goedkopere toegang tot de
ruimte te bieden en meer hoog-
waardige en betaalbare gege-
vens uit de ruimte die hier 
kunnen worden gebruikt op

aarde, ten behoeve van weten-
schappers en het grote publiek.
Eén van de belangrijkste ken-
merken van het NewSpace-tijd-
perk is de fundamentele ver-
schuiving van een industrie die
sterk afhankelijk was van over-
heidsinstanties (en belasting-
geld) naar een meer flexibele en
onafhankelijke particuliere sec-
tor die afhankelijk is van inno-

vatie en met veel kleinere bud-
getten werkt dan de vroege
ruimtevaartindustrie die in de
zestiger jaren ontwikkeld door
Nasa. 

Zo, wat? Na jarenlang verwik-
keld te zijn middenin een com-
plexe politiek-staatkundig spa-
gaat tussen het Eilandsbestuur,
het Antilliaanse bestuur en de
politiek-bestuurlijke relatie met
Nederland zit Curaçao voor
meer dan vijftig jaar gegijzeld in
de ‘Antilliaanse bestuurlijke
drukte’. Zo vertelt de ‘public
sector specialist’ Raymond Be-
gina in zijn bijdrage gepubli-
ceerd in het Antilliaans Dagblad
van 28 mei. Begina wil een con-
structieve bijdrage leveren aan
een rationele maatschappelijke
discussie om te komen tot posi-
tieve uitgangspunten en resul-
taten. Maar de probleemstelling
van Begina omvat wel een
contradictie. Kan ‘politikeria’ ra-
tioneel zijn? ,,Wow, Curaçao
needs a moonshot for this!”, zo
meen ik. 

De laatste Statenverkiezin-
gen zijn gehouden op 19 maart.
Het is een goed moment, om
bijna bij de afloop van een rege-
ringsperiode te evalueren. Cu-
raçao is niet sterk in evalueren.
Het publiek vergeet ook heel
snel. Wij springen van Usona
naar College financieel toezicht
(Cft) en van CHE naar Cari-
bisch Orgaan voor Hervorming
en Ontwikkeling (Coho) en nu
weer terug naar het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF)
zonder enige vorm van collec-
tieve evaluatie, waarbij relevan-
te stakeholders worden betrok-
ken. Het leren uit gemaakte
fouten gebeurt niet, waardoor
steeds dezelfde soort formules
worden toegepast en/of aange-
reikt met uiteindelijk hetzelfde
funeste resultaat. De laatste up-
date van deze aderlating is de
recente goedkeuring van de

Landsverordening Vervroegde
Vrijwillige Uitstroom (VVU)
door het parlement, waarbij
zo’n 600 ambtenaren bibberen
om de ‘ruïne van een kathe-
draal’ (Boeli van Leeuwen
1996) vrijwillig te verlaten. Ove-
rigens heb ik dit boek van Boeli
niet kunnen lezen, maar de
boektitel vind ik aansprekend.
Maar zijn optimistischer klin-
kende voorganger ‘Geniale
Anarchie’ (1990) die heb ik wel
op tijd gelezen. Voor mij fun-
geerde het als een nuttige weg-
wijzer - net aankomend uit
koud kikkerland in een doolhof
zonder richtingswijzer waar je
dan in terecht komt als ‘groen-

tje’ - bij het toenmalige Eiland-
gebied Curaçao. Het was toen
mijn entree als ambtenaar.
Zestien jaar later in 2006 ver-
liet ik ongefrustreerd het amb-
telijk apparaat. Het roer moet
echt om. De patiënt Curaçao
ondergaat een Covid-19-pande-
mie net zoals alle andere lan-
den. Dankzij de coronapande-
mie braken de ideeën van Mari-
ana Mazzucato over een actieve
overheid echt door. Maar voor

Curaçao is de overheid niet de
hoofdkatalysator voor duurza-
me ontwikkeling als menig be-
stuurskundige ons wil laten blij-
ven geloven. De vestiging van
nieuwe innovatieve industrie-
ën, zoals de ruimtevaartin-
dustrie, is noodzakelijk. Deze
industrie kan de nodige impact
bewerkstelligen om de econo-
mie en samenleving te verster-
ken en te veranderen.  Begin
20ste eeuw heeft Curaçao een

soortgelijke radicale verande-
ring ondergaan met de komst
van Curaçao Petroleum In-
dustrie Maatschappij (CPIM)
die later Shell werd. Vanuit cir-
culair economische denken ge-
zegd, de ‘loop’ van olieraffina-
ge-industrie is bijna op. Her-
nieuwde vormen van
energieopwek- king nemen de
plaats in van fossiele brandstof-
fen. Met het concept van ‘Rein-
venting Government’ heeft de

overheid vanaf 1993 geprobeerd
de publieke sector te transfor-
meren naar een ondernemende
actieve overheid. Curaçao kent
een reeks gefaalde bestuur-
ambtelijke experimenten, die
nog van invloed zijn op de orga-
nisatieontwikkeling van de
overheid. Zie in het kader een
(niet uitputtende) lijst met een
weergave van relevante rappor-
ten, plannen, concepten en vi-
sies.

Laten we kiezen voor ‘moonshot’, willen wij
een duurzame economische ontwikkeling
en een ondernemende actieve overheid, 
is mijn motto. Moonshot heeft hierin een
dubbele betekenis: 1) ontwikkeling van 
de ruimtevaartindustrie als een nieuw
economische pijler oppakken, en 2)
toekomstgericht denken en een innovatieve
economie zijn noodzakelijk voor een
fundamentele transformatie van de
economie en samenleving. 

Door Sharnon Isenia

Het boek van Mariana Mazzucato.
Begin 20ste eeuw heeft Curaçao ook een radicale verandering ondergaan met de komst van Shell.             
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Rocketlab in Nieuw Zeeland.

• BON I - Kadernota nieuwe organisatie-
opzet Eilandgebied Curaçao. Commissie
reorganisatie en efficiëntie-bevordering,
1989. 
• BON II - Reorganisatiebeleid en
Hoofdstructuur. Stafburo, 1990.
• Reinventing Government. How the
entrepreneurial spirit is transforming
the public sector. David Oborne & Ted
Gaebler, 1993. 
• The seven habits of highly effective
people. Covey leadership Center 1996.
• Masterplan. Kerntaken als wezenlijk
component van bestuurlijk vernieuwing.
Eilandgebied Curaçao, 1997.
• Nothing will be the same!
KPMG/werkgroep efficiëntie-toetsing,
1999.
• Final rapport: strategic considerations.
Government of the Antilles & Island
Territory of Curacao. Answerthink,
2001.
• Rapport Wijers: Nieuwe kaders, nieu-
we kansen; ontwikkelingsfonds (usona)
en herstelbank. Den Haag, 2002. 
• Rapport Jesurun: Nu kan het… nu
moet het! The Time is now, let’s do it!
Awor por, ban p’e!. Advies werkgroep
bestuurlijke en financiële verhoudingen
Nederlandse Antillen, 2004.
• The world is flat. The globalized world
in the twenty-first century. Thomas L.
Friedman, 2005.  
• The 8th habit. From Effectiveness to

Greatness. Stephen R. Covey, 2006.
• Nota ‘uitwerking van de nieuwe ambte-
lijk bestuurlijk organisatie (NBO) van
het Land Curaçao. KPMG Advisory
Services 2009. 
• Project: Kwartiermakers ten behoeve
van NBO Curaçao. Eilandgebied 2009.
• Uitvoering businessplannen door
kwartiermakers in 2010. 
• Uitvoering trajecten en projecten NBO
I en vervolgens NBO II, 2010-2013 en
2013-2017.

• Verwerving en selectie jonge professio-
nals voor negen ministeries van Land
Curaçao, 2010.
• Werving en selectie topkaderfuncties
voor negen ministeries van Land Cura-
çao, 2011.
• The Blue Economy. 10 years 100 
innovations 100 million jobs. Gunter
Pauli 2010; de Stichting Blue Economie
en UoC organiseren een seminar 
over de drijvende krachten en 
principes van de Blauwe Economie 
bij UoC op 9 en 10 maart 2017. 
Gepubliceerd: Amigoe 28 februari 
2017. 
• Our iceberg is melting. Changing and
succeeding under any conditions. John
Kotter 2014. 
• Intentional living. John C. Maxwell
2015.
• Rebalancing society. Radical Renewal
beyond left, right and center. Henry
Mintzberg 2015.
• Uber voor alles. Hoe on demand-eco-
nomie ons leven beïnvloedt. Rens Lie-
man 2018.
• Bull shit jobs. A theory. David Graeber
2018.
• Aankondiging: KPMG gaat op in Ernst
& Young. Daarmee komt een einde van
een tijdperk en aan de aanwezigheid van
KPMG op de voormalige Nederlandse
Antillen. December 2018. Verandering
in ‘Mindset’.  

Rapporten, plannen, concepten en visies 

Rapport Jesurun: Nu kan het… nu moet
het! 

In mijn radiopraatje in ‘Per-
spectiva’ met Mariano Heyden
bij Z-86 heb ik nieuwe en be-
tere vormen van samenwer-
ken geopperd. Samenwerken
is het sleutelwoord voor suc-
ces. In Moonshot daagt Maz-
zucato economen, politici,
ondernemers en andere stake-
holders uit om na te denken
over ambitieuze maatschappe-
lijke doelstellingen, gedurfde
langtermijninvesteringen en

vernieuwende publiek-private
samenwerking. Ruim vijftig
jaar geleden vond op 20 juli
1969 de landing van Apollo 11
plaats met de eerste mensen
op de maan. De bemanning
van de Apollo 11 bestond uit de
drie astronauten Neil Arm-
strong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin
en Michael Collins. Deze on-

gekende gebeurtenis was veel
meer dan een militaire toppre-
statie van de ruimtevaart. Zon-
der nieuwe vormen van
samenwerking tussen de pu-
blieke en private was dit niet
gelukt. Deze historisch inno-
vatieve mijlpaal binnen de
Amerikaanse geschiedenis ge-
beurde precies 51 dagen later,
nadat Curaçao per toeval zijn
zwaarste dieptepunt bereikte
in de 20ste eeuw met de on-
lusten op 30 mei 1969. Dit
historische toeval tussen de
VS en Curaçao zou ons moe-
ten inspireren tot een moment
van diepgaande reflectie om te
komen tot verandering van
‘mindset’. Dit jaar is het al 52
jaar, dus meer dan een halve
eeuw geleden, dat 30 mei ge-
beurde. Laten we reflecteren
voor een beter en innovatief
Curaçao van de 21ste eeuw!
Mariana Mazzucato haalt haar

inspiratie uit ruimtemissies
waar met succes publieke en
private sector samenwerking
op grote schaal is toegepast.
Zij roept op om hetzelfde ni-
veau van durf toe te passen
(‘bolt decisions’) om de groot-
ste sociale en economische
problemen van onze tijd aan te
pakken. Om dit te doen moet
volgens Mazzucato de capa-
citeit en rol van de overheid
heroverwogen worden, en
vooral het besef van ‘publieke
zingeving’. Haar missiege-
richte aanpak vereist een fun-
damentele heroverweging van
de manier waarop overheid en
bedrijfsleven met elkaar om-
gaan, waardoor ze samen echt
doelgerichter worden. De Cu-
raçaose samenleving moet toe-
werken naar een ander ‘stake-
holderapproach’ en naar een
effectiever participatieve bena-
dering met het volk. Mazzuca-
to laat zien dat het falen in be-
leid en de mislukking van
allerlei beleidsondernemin-

gen zijn oorsprong heeft in in-
tellectueel falen. Het is niet
voldoende om alleen fouten in
de huidige economische
markten en systemen te repa-
reren. Toekomstgericht den-
ken en een innovatieve econo-
mie zijn noodzakelijk voor een
fundamentele transformatie
van onze economie en samen-
leving. Bijvoorbeeld ons
zustereiland Aruba laat zien,
hoe je op basis van gedurfde
langtermijninvesteringen de
modernste weginfrastructuur
van het Caribisch gebied kan
creëren. Onderzoeksvraag:
wat is Aruba’s ‘stakeholder-
sapproach’?

Verandering van ‘mindset’

De eerste landing op de maan. In datzelfde jaar op 30 mei waren
er onlusten op Curaçao en stond Willemstad in brand. 

Mariana Mazzucato


